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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

PLx nr.304/2019 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor 

acte normative  
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 
nr.304/2019). 
  Proiectul de lege are ca obiect reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de 
prestare a serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată şi a 
furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, regimul privind 
transparenţa pentru condiţii şi cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum şi 
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor serviciilor de plată şi ale 
prestatorilor de servicii de plată, în contextul prestării de servicii de plată cu titlu 
profesional, urmând a se abroga actuala reglementare în domeniu, respectiv Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.113/2009. Prin acest proiect de lege se transpune parţial 
Directiva (UE) nr.2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 
noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare 
a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/64/UE şi a Regulamentului 
(UE) nr. 1093/2010 şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă conform avizului nr. 
277/09.04.2019. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.1354/26.03.2019.  
 Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 26.06.2019 
 Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 
proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) a 
membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia.  
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